Skiforeningens Lokalutvalg
Ringerike, Hole og Jevnaker

ÅRSBERETNING

2020

Styret
Styremedlemmer:
Leder:
Owe N Thoresen (til 10.06.20)
Unn Teslo
(fra 10.06.20)
Kasserer:
Else Mari Kleiven
Sekretær:
Ragnhild Naustdal (til 12.02.20)
Material:
Tor Kristiansen
Styremedlem:
Wilmar Johansen (fra 12.02.20)
Varamedlemmer:
Sigurd Stubberud
Ragnhild Naustdal
Svein Erik Sandvold
Finn Dahlen
Åse Ragnhild Sveen
Inger Lien

(trakk seg fra styret 10.09.20)
(fra 12.02.20) Fortsatt sekretær
(fra 12.02.20)
(fra 12.02.20)
(til 12.02.20)
(til 12.02.20)

Møterett i LU styremøter
Ansattes repr.
Børre Næss
Løypebas Ringkollen (til 1.jan 2020)
Kjetil Gundersen Løypebas Ringkollen (fra 1.jan 2020)
Kjell Berg
Løypebas Kleiva
Åse Ragnhild Sveen Skiskolen

Året 2020 ble preget av pandemien Covid-19. LU var heldige som fikk
gjennomført alle planlagte vinteraktiviteter før Norge stengte ned 12.mars
2020. Derimot er det stor usikkerhet mht til hva som lar seg gjennomføre
vinteren 2021. 2020 ble gjennombruddsåret for snøproduksjon på
Ringkollen. Finansering sikret, prosjektering godkjent og igangsetting av
gravearbeidene 1.oktober 2020.
Styremøter
Det ble avholdt 5 styremøter og 1 årsmøte i 12.februar 2020.
Owe N Thoresen gikk ut av styret etter 8 år – siste året som leder. Finn
Dahlen, Wilmar Johansen, Svein-Erik Sandvold og Unn Teslo kom nye inn i
styret. Sigurd Stubberud valgte av private årsaker å fratre styret i
september 2020.
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Skisesongen 2020/2021
Ringkollen og Jevnaker
Sesongen startet med snøfall medio november 2019. Stormaskin kjørte i
lysløypa 17.november. Børre Næss fungerte som midlertidig løypebas
fram til nyansatt Kjetil Gundersen tiltrådte 1.januar 2020. Sesongen var
preget av store snøfall da det snødde. Både hovedløyper og scooterløyper
var bra gjennom sesongen, men tidvis preget av overvann. Midten av april
2020 var siste gangen det ble kjørt løyper. Da var det fortsatt flotte
forhold i marka, selv om noen bekker og myrer hadde begynt å åpne seg.
Flott vintersesong med gode snøforhold og temperaturforhold. Desember
2019 ble det anskaffet ny snøscooter til Ringkollen.
20.oktober 2020 kom første snøfall og løypene holdt seg tross
varmeperiode i november og desember. Området rundt Tverrsjøen kunne
skilte med gode snøforhold i denne perioden.
Kleivstua
Løypebas Kjell Berg har ansvar for Krokskogen Vest og sesongen 20192020 startet som vanlig med løyperydding i oktober. 2 nye bruer ble laget,
og noe kalving av noen myrpartier.
Den første snøen kom i midten av november. Og det var veldig fine
forhold frem jul. Men så kom mildværet, og resten av sesongen var preget
av mye mildvær. Startet prepareringen 17/11 og avsluttet 29/3 2020.
Maskinen gikk 510 timer i løpet av vinteren. Maskiner og utstyr gikk
knirkefritt igjennom hele vinteren.
Tross mye krevende forhold klarte Kjell og Skiforeningen å gjennomføre
skiskole på Sollihøgda, med kun en avlysning.
Grenaderen ble avlyst pga dårlige forhold.
Løypenettet / dugnadsarbeid
Gode løyper krever god tilrettelegging. Dugnadsgjengen startet opp
1.september. Oppgavene har hatt forskjellig innhold som kavling, bygging
av klopp i Bjønnputtdalen, rydding av tilvekst, grøfting, ny løypetrasè ved
Stormyr i nærheten av Løvlia. Videre fjernet vindfall og rettet opp tidligere
overvannsrør. Hugget mange trær ved driftsgarasjen for å gi plass til
overskuddsmasser fra anleggsområdet til snøproduksjonen.
I snitt har 5 personer deltatt de tolv tirsdagene dugnadsarbeidet har
pågått. I tillegg har løypebasen deltatt alle dager. Ut over dette har 3
personer deltatt 3 dager i andre ulike oppgaver. Totalt ca. 200
dugnadstimer. Fremmøtet har vært veldig bra og det meste av
oppgavene som løypebasen hadde er gjennomført. Dugnadsgjengen har i
år vært Thomas Bay, Jan Eull, Erling Hamar, Ivar Hoff, Tor Kristiansen,
Paal Sand, Inge Skavhaug og Tron Trondsen.
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Arbeidet ble avsluttet 24.oktober.
Tor Kristiansen, materialforvalter, har i tillegg til dugnadsdagene arbeidet
frivillig 64 dager med ulike vedlikeholdsoppgaver og bistand til løypebas.
En stor takk til alle i Dugnadsgjengen!
Skiskolen
Det ble en flott skiskole med 403 barn som koste seg i godt vintervær.
Tilstrekkelig med snø på Ringkollen mens flere andre skiskoler strevde
med dårlige snøforhold.
Skolen har et stort område som blir preparert og sporsatt hver morgen av
løypebasene. De gjør en fantastisk jobb og vi kan tilrettelegge for allsidig
skileik med mange ulike elementer. Det blir en fargerik arena med mange
portaler, flagg og bannere.
Tor Kristiansen, skiinstruktør, sørget for oppheng og hyller i bua og
stadionhuset så utstyrslogistikken gikk lettere.
Årets skiinstruktører var Inger Lien, Dag Heim, Tor Kristiansen, Eline
Christensen Strand, Unn Teslo (ny), Ragnhild Sveen Naustdal, Per Erik
Skjolden, Anne Moen, Kirsten Rishovd, Ellen Gilhuus, Rolf Erik Gilhuus og
Henrik Moen. Leder Åse Ragnhild Sveen.

Ringkollen skifestival
Mandag 2 mars
Bedriftsstafett ble arrangert av Ringkollen skiklubb. Løypene var som
vanlig av topp kvalitet. Det var kun 4 lag som deltok i år som skyldes en
glipp i markedsføringen.
Vinnere: Ringerike brann og redning
Tirsdag 3 mars
SpareBank 1 Karusellen hadde sitt 5. og avsluttende renn på Ringkollen
for 2020. Det var 215 startende i alderen 4 til 16 år.
Tirsdag 3 mars
DNT Ringerike arrangerte eventyrstund på Kolltjernsmyra. Denne gang
var det 9 barn og voksne som deltok.
Onsdag 4 mars
Skole-ski stafetten, ble arrangert av Sparebank 1 Ringerike Hadeland
i samarbeid med Haugsbygd og bistand fra Skiforeningen LU. Supre
forhold i løypene. LU delte ut premien til trukket lag som får gå på Peppes
og spise Pizza med 2 ledsagere. De heldige var i år Røyse barneskole.

Skiforeningens Lokalutvalg
Ringerike, Hole og Jevnaker
Lørdag 7 mars
KM Langrenn, ble arrangert av Ringkollen og Haugsbygd skiklubb i
samarbeid. Det var 289 deltagere som fullførte rennet. Klubbene var
svært fornøyd med gjennomføringen. Arrangementet fikk mye skryt for
anlegg, trasé og løyper som sto seg meget godt gjennom hele dagen.
Søndag 8 mars
Barnas Ringkolldag ble avviklet og gjennomført ifølge tradisjonene.
Værgudene var ikke på vår side i år, mye vind, tåke og regn satt et preg
på arrangementet. I alt 329 barn deltok, noe som er det laveste i forhold
til de siste årene. Været til tross, for de som kom hadde barn og ledsagere
en fin dag på Ringkollen. Også dette året var arrangementet støttet av
den lokale Sparebank 1 Ringerike Hadeland.
Prioriterte tiltak
Skikurs for voksne. Skikurs har vært etterspurt i lengre tid. Planlegging og
påmelding til kurs i januar og februar startet høsten 2020. I skrivende
stund er vi fornøyd med antall påmeldte. Svein-Erik Sandvold, LU, er
tilrettelegger og instruktør for kursene.
Hjertestarter. Etter søknad fra LU bevilget Sparebankstiftelsen Ringerike i
2019 gavemidler. Hjertestarteren med varmeskap ble innkjøpt fra Røde
Kors og installert på Stadionhuset i desember.
Ny scooter til Kleiva. Snøscooteren i Kleiva har kjørt i 7 år og er den
eldste i Skiforeningen. LU i samarbeid med løypebas Kjell Berg søkte om
gavemidler fra Sparebankstiftelsen Ringerike og nok en gang ble vi
tilgodesett med midler.
Samarbeid med andre organisasjoner
Snøproduksjonsanlegget. Skiforeningen sentralt eier og har ansvar for
prosjektering av anlegget. Prosjekteringsgruppen har bestått av lokale
ressurser med solid kompetanse på området. Disse er Christine Næss
Mathiesen, Ellen Grønlund, Dordi Skjevling, Stig Rongved og Dagfinn
Augdal.
LU fikk ansvar for å samle alle skilag i våre 3 kommuner til
informasjonsmøte om anlegget. Formålet var å starte arbeidet med en
driftsavtale mellom skilagene og Skiforeningen sentralt. Møtet ble avholdt
31.august på Ringkollstua. 24 deltagere hvor prosjekteringsgruppen,
løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff, Erling David-Andersen, Sørkedalen
idrettsforening og løypebaser Sørkedalen Per Gulbrandsen og Andreas
Henriksen orienterte.
Driftsavtalen for vaktordning av anlegget i produksjonsperioder var klar
for signering i desember. Den inngås mellom Skiforeningen ved løypesjef
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og Ringkollen skiklubb. Ringkollen har igjen samarbeidsavtale med
Haugsbygd IF, Holeværingen og Ådal IL.
Medlemmer
Det er 1423 medlemmer fra våre 3 kommuner i Skiforeningen (pr.
31.08.20). Det er 58 færre enn året før. Verving av nye medlemmer vil
være en prioritert oppgave i 2021.
Økonomi
Inntektene besto av salg av startnummer på Barnas Ringkolldag, gaver
fra Ringkollveien (for 2020 og 2021) og gavemidler fra
Sparebankstiftelsen Ringerike. Vi mottok to gaver fra Sparebankstiftelsen
Ringerike med kr 160.000 til innkjøp av ny snøscooter på Krokkleiva, og
kr 20.000 til hjertestarter. Restfinansieringen av snøscooteren ble en
spleis med midler fra LU og Skiforeningen sentralt.
Det ble også kjøpt en ny motorsag. Til stadionhuset ble det innkjøpt
materialer, utført arbeid og gjort praktiske innretninger. Det har også
vært utgifter knyttet til dugnadsgjengen, som påskjønnelse for mye og
svært verdifullt dugnadsarbeid i løypenettet.
Innbetalingene er kr 151.400, og utgiftene kr 124.700.
Pengebeholdningen har gjennom 2020 økt fra kr 226.957 til kr 253.688
ved slutten av året. Pengebeholdningen til Lokalutvalget økte, og
økonomien er fortsatt solid.
23.01.21.
Unn Teslo (Leder)

